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Səhnəmizin 110-cu mövsümü də 

“Leyli və Məcnun” operası ilə açıldı
 � Azərbaycan Dövlət Akademik Opera 

və Balet Teatrı öz ənənəsinə sadiq qalaraq 
110-cu yubiley mövsümünü də Azərbaycan 
professional müsiqisinin və Şərqdə ilk operanın 
banisi Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” 
operası ilə açdı. Korifey bəstəkarın xatirəsinə 
həsr olunmuş ənənəvi Beynəlxalq Musiqi 
Festivalının iştirakçıları bu ölməz cənət əsərinin 
fəxri tamaşaçıları kimi dünya şöhrətli operanın 
ecazkarlığına heyran qaldılar.

22 yaşlı müəllim Üzeyir Hacıbəylinin 
milli oyanış zəminində və zamanın sosial-
məfkurəvi sifarişi olaraq ərsəyə gətirdiyi 
müsiqili səhnəmizin sənət qaranquşu “Leyli 
və Məcnun operası ilk dəfə tamaşaya qo-
yulduğu 1908-ci ilin 25 yanvarından (köhnə 

təqvimlə 12 yanvar) avanqard mövqeyini 
qoruyub saxlayır. Milli müsiqimizin şahanə 
incisi olan bu səhnə əsəri ötən bir əsrdən 
də artıq müddətdə muğam-opera ifaçılığı-
mızın formalaşması və inkişafında canlı 
məktəb rolu oynamışdır. Həm teatr, həm də 
musiqi sənətimizin bir neçə nəsil görkəmli 
nümayəndəsi “Leyli və Məcnun” ifaçılığı 
məktəbində yetişib zirvəyə yüksəlmişdir. Bu 
gün də musiqili səhnəmizin sabahını yaşada-
caq ən istedadlı gənclərin sənət yolu “Leyli 
və Məcnun” imtahanından keçir. 

Teatrın baş rejissoru və tamaşanın 
quruluşçusu, Əməkdar incəsənət xadi-
mi Hafiz Quliyev də qocaman operanın 
həmişəcavanlığına toxunaraq bildirdi:

– Ötən 110 ildə fasiləsiz  olaraq 
səhnəmizdə oynanılmış “Leyli və 

Məcnun”un son dərəcə uğurlu taleyi və 
şanlı sənət estafeti bir yandan onun ədəbi 
süjetinin və müsiqisinin qüdrəti ilə bağlıdır-
sa, digər tərəfdən sonrakı nəsil sənətkarların 
dünya opera sənətinin inciləri sırasında 
yer almış bu nadir əsərə müstəsna maraq 

və sevgisi ilə bağlıdır. Qədim Şərq-islam 
dünyası süjeti olan “Leyli və Məcnun” 
ərəb mühitində yaransa da, onu ilk dəfə 
yazılı ədəbiyyata Azərbaycan şairi Niza-
mi gətirmişdir. Şərqdə yaranmış çoxsaylı 
“Leyli və Məcnun” poemalarının ən gözəl 
və mükəmməl versiyasını da azərbaycanlı 
şair Füzuli yaratmışdır. Bu ölməz məhəbbət 
dastanını Şərqin ilk operası olaraq Füzuli 
poeması əsasında dünya incəsənətinə bəxş 
edən yenə də Azərbaycan sənətkarı, dahi 
bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli olmuşdur. 

“Leyli və Məcnun” süjetinin beləcə 
tarixən azərbaycanlaşdırılması onu, nəhayət, 
müsiqili səhnəməmizin təkrarsız ədəbi-
musiqili lideri mərtəbəsinə qaldırmışdır. 
Teatrımız bu nadir missiyanı dərindən 
dərk edərək əsərin səhnə taleyinə ən ciddi 

meyarlarla yanaşır. Bu operanın daim gənc 
istedadların qüvvəsi ilə səhnədə yaşadılması 
üçün fasiləsiz axtarışlar aparır, ən yaxşı səs, 
uyğun görkəm və aktyor məharəti ilə seçilən 
istedadlardan ibarət yaradıcı heyət formalaş-
dırırıq. Yeni nəsil ifaçıların nəfəsi ilə daim 
təravətini qoruyub saxlayan bu gənclik və 
məhəbbət dastanını builki mövsümün də ilk 
tamaşası olaraq təqdim edən truppa, əsasən, 
gənclərdir. 

Hafiz Quliyev daha sonra bildirdi ki, 
baş rollardan Məcnunu ifa edən Əməkdar 
artist Elnur Zeynalov və Leylini oynayan is-
tedadlı ifaçı Rəvanə Əmiraslanlı respublika 
muğam müsabiqələrindən keçib gəlmiş, us-
tad sənətçilərimizin mötəbər etimadı ilə ar-
tıq səhnədə özlərini təsdiq etmiş gənclərdir. 
Əməkdar artistlər Cahangir Qurbanov 

(Nofəl), Təyyar Bayramov (İbn-Salam) və 
başqaları da “Leyli və Məcnun” estafetini 
uğurla davam etdirən sənətçilərdir. 

Müğənni-aktyorların məharətli ifası, 
tarzən, Əməkdar artist Elxan Mansurovun 
solo partiyaları, dirijor, Əməkdar incəsənət 
xadimi Sevil Hacıyevanın idarəsi ilə orkest-
rin və xorun yüksək səviyyəli müşayiəti, 
Xalq rəssamı Rafiz İsmayılovun verdiyi 
təntənəli səhnə tərtibatı da milli opera-
mızın şah əsərini Üzeyir Hacıbəyli adına 
Beynəlxalq Musiqi Festivalının iştirakçıla-
rına və operasevərlərə ən yüksək səviyyədə 
təqdim etməyə imkan verdi.

Tahir AYDINOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

 � Bununla bağlı 
filmin rejissoru Şamil 
Əliyevlə görüşdük.
Müsahibəni təqdim edirik.

Məlumat üçün bildirək 
ki, Şamil Yavər oğlu Əliyev 
1960-cı il iyunun 26-da 
anadan olub. M.A.Əliyev 
adına Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət 
İnstitutunun rejissorluq 
fakültəsində təhsil alıb. 1990-
cı ildən “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasında və bir neçə 
televiziya kanalında çalışıb.  
Ş. Əliyev 2018-ci ildə 
“Tərəqqi” medalı ilə təltif 
olunmuşdur. “Vətən sərhəddən 
başlayır” (2004), “Bakı Avro-
pa Liseyi – İstedadlar Planeti” 
(2005) sənədli filmlərini çəkib. 
Azərbaycan kino sənəti haq-
qında ilk ensiklopedik saytı 
(http://www.cinema.aznet.org) 
hazırlayıb. 2008-ci ildən “Nur-
film” studiyasının təsisçisi və 
rəhbəridir. “Şahid qız ” (1990, 
rejissor assistenti”), “Şirbala-
nın məhəbbəti” (1991, “Etiraf” 
(1992) , “Özgə vaxt” (1996, 
rejissor assistenti), “Təsadüfi 
görüş” (1999), “Vətən 
sərhəddən başlayır” (2010), 
“İz... Qala” (2011) filmlərinin 
yaradıcısıdır. “Çölçü” filmi 
onun yaradıcılığında mühüm 
yer tutur və milli kinomuzun 
tarixində ən çox beynəlxalq 
mükafatlara layiq görülmüş 
ekran əsəridir.

– Şamil müəllim, bu il 
milli kinomuzun 120 illiyini 
qeyd edirik. Onun uğurların-
da sizin müəllifi olduğunuz 
filmlərin də öz yeri var. Milli 
kinomuzun inkişafına dövlət 
qayğısı artmaqda davam edir. 
Bu barədə nə deyərdiniz?

– Mən, ilk növbədə, 
“Xalq qəzeti” redaksiyasına 
minnətdarlığımı bildirirəm. 
Qəzetinizdə kino, onun yara-
dıcılarının yubileyləri ilə bağlı 
mütəmadi məqalələr verirsiniz.

Mən yubileylə bağlı sizin 
qəzetə müsahibə də vermişəm. 
Bir daha Prezident İlham 
Əliyevə minnətdarlığımı 
bildirirəm ki, bu yubileyin 
keçirilməsi ilə bağlı xüsusi 
sərəncam imzalamışdır. Digər 
tərəfdən, möhtərəm Preziden-
timiz 4 avqust 2008-ci il tarixli 
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan kinosunun 2008-
2018-ci illər üzrə inkişafına 
dair Dövlət Proqramı” bu 
sənətin inkişafına güclü stimul 
vermişdir. Bunları ona görə 
xatırladıram ki, mənim də 
yaradıcılığımdakı uğurların 
bir qismi məhz bu proqramın 
icrası isə mümkün olmuşdur.

– Filmləriniz  nüfuzlu 
beynəlxaq festivallarda 
Azərbaycan kinosunu təmsil 
edib. Bu barədə ətraflı 
məlumat verməyinizi istərdik.

– Hələ 2011-ci ildə “İz... 
Qala” sənədli filmim Uk-
raynada keçirilən “Xarkov 
yasəməni” beynəlxalq qısa-
metrajlı filmlər festivalında 
“Jurnalistlərin rəğbəti” müka-
fatına layiq görülüb. 2013-cü 
ilin mayında “Çölçü” filminə 
görə “Humay” milli mükafa-
tına layiq görüldüm. Sonralar 
bu film dünyanın nüfuzlu 
beynəlxalq festivallarının 
mükafatını qazandı.

Filmi Azərbaycan Res-
publikası Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin sifarişi 
ilə “Azərbaycanfilm” ki-
nostudiyasında 2012-ci ildə 
çəkmişik. “Çölçü” 5 qitənin 38 
beynəlxalq kino festivalında 
iştirak etmişdir. Bu festivallar 
A və B kateqoriyalı festival-
lardır. Festivallar çərçivəsində 
iştirak etdiyimiz ölkələrin 
siyahısına ABŞ, Almaniya, 
İngiltərə, Avstraliya, İtaliya, 
İspaniya, Serbiya, Rusiya, 

Çexiya, Misir, İndoneziya, 
Hindistan, Türkiyə, Qazaxıs-
tan, Tacikistan, Banqaladeş, 
Ukrayna, Estoniya və s. 
daxildir. “Çölçü” filmi 8 dəfə 
ən yaxşı bədii film mükafat-
larına, 3 dəfə ən yaxşı rejissor 
işinə, eyni zamanda, ən yaxşı 
ssenari, ən yaxşı qadın rolu, 
yaradıcılıq axtarışlarına görə 
münsiflər heyətinin diplom 
və mükafatlarını almışdır. 
Film 2014-cü ildə 86-cı Oskar 
mükafatının uzun siyahısının 
ən yaxşı xarici bədii film no-
minasiyasına namizəd kimi də 
təqdim olunmuşdur.

Bu yaxınlarda isə Hin-
distanın Kolkata şəhərində 
keçirilən beynəlxalq festivalda 
Avropa, Asiya və Amerlka-
dan olan kino ekspertlərindən 
ibarət münsiflər heyətinin rəyi 
nəticəsində “CULT CRITIC 
MOVIE AWARDS 2018 
Jan Lük Qodar” mükafatına 

layiq görülmüşdür. Yarışma-
da 70 ölkənin filmləri iştirak 
edirdi.Təqdimetmə mərasimi 
sentyabrın 16-da Hindistanın 
Kolkata şəhərindəki Rotary 
Sadan Mərkəzundə keçirildi.

Əlbəttə, filmin uğu-
ru bütün yaradıçı heyətin 
nailiyyətidir. Ssenari müəllifi 
Vidadi Həsənovun, operator 
Rafiq Quliyevin, rəssamlar– 
Rafiq Nəsirov və İbrahim 
Aminovun film üzərində 
böyük zəhməti olmuşdur. 
Aktyorlardan Salome Demuria 
(Gürcüstan), Vidadi Həsənov, 

Bəhruz Vaqifoğlu, Cavidan 
Məmmədov və başqalarının 
da filmin ərsəyə gəlməsində 
xidmətləri böyükdür.

– Yeni yaradıcılıq işləriniz 
barədə də məlumat versəniz, 
oxucularımız üçün maraqlı 
olar.

– Söz yox ki, yaradıcılıq 
axtarışlarımız davam edir. Ha-
zırda “Xalı” tammetrajlı filmin 
ssenarisini hazırlamışıq. Bu 
filmin çəkilişlərinə Rumıniya 
və İtaliyadan prodüserlər dəvət 
etmişik. Ona görə ssenarini bir 
neçə dilə tərcümə etmişik.

“Arxaik motivlər” ssena-
rimiz də istehsalata hazırdır. 
Ümid edirəm ki, bu layihələri 
də uğurla başa çatdıracağıq.

Müsahibəni qələmə aldı: 
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

“Çölçü” filmi yenə beynəlxalq 
mükafata layiq görülüb

Qrossmeysterlər 
yeni görüşlər ərəfəsində

 � Oktyabrın üçüncü  ongünlüyündə  İngiltərədə  keçiriləcək  
mötəbər  beynəlxalq şahmat  turnirində 170-dən  çox  iştirakçı 
mübarizə  aparacaq. Turnirdə Azərbaycan milli komandsının üzvü 
Arkadi  Naydiç də  çıxış  edəcək.

Qrossmeysterimizin  rəqibləri fran-
sız Maksim Vaşye-Laqrav, rusiyalılar  
Vladimir  Kramnik, Sergey Karyakin, 
hindistanlı Vişvanatan Anand, Aniş Giri 
(Hollandiya) və  başqaları  olacaq.

Hələlik isə Naydiç  və onun  
Azərbaycan millisində  komanda  yol-
daşları Şəhriyar  Məmmədyarov, Tey-
mur  Rəcəbov,  Rauf  Məmmədov, Eltac  
Səfərli və Qədir  Hüseynov sentyabrın 

24-dən oktyabrın 5-dək  Gürcüstanın  
Batumi  şəhərində  keçiriləcək 43-cü 
Ümumdünya Şahmat Olimpiadasına  
son hazırlıq  görürlər.

Oqtay BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

“İki sahil” Neftçilər Gününə  
həsr olunmuş xüsusi buraxılış hazırlayıb

 � “İki sahil” qəzetinin 20 Sentyabr – Neftçilər 
Gününə həsr olunmuş növbəti xüsusi buraxılışı çapdan 
çıxıb.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, 84 səhifəlik xüsusi bura-
xılış Azərbaycanın neft-qaz 
sənayesinin son 24 ildə keç-
diyi inkişaf yolunu, ulu öndər 
Heydər Əliyevin müəllifi olduğu 
neft strategiyasının uğurla 
həyata keçirilməsinə davamlı 
töhfələr verən SOCAR-ın və 
onun struktur bölmələrinin 
fəaliyyətini əks etdirən maraqlı 
yazıları, foto şəkilləri və yüksək 
poliqrafik tərtibatı ilə diqqət 
çəkir.

Xüsusi buraxılışda ümum-
milli liderin bugünkü uğurla-
rımıza inam və əminliyi ifadə 
edən bir tezisi qeyd olunur: 
“Əsrin müqaviləsi” ilə qoy-
duğumuz təməl XXI əsrdə 
Azərbaycan xalqının inkişa-
fı, firavan həyatı, müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin 
suverenliyinin daha da 
möhkəmləndirilməsi üçün gözəl 
imkan yaradacaq. İnanıram ki, 
XXI əsr Azərbaycan dövləti 
üçün ən xoşbəxt dövr olacaq”.

Azərbaycan bu gün neft 
strategiyasının davamlı uğur-
larını yaşayır. Prezident İlham 
Əliyevin xüsusi buraxılışda 
yer alan bu fikri Azərbaycanın 
iştirakçısı və təşəbbüsçüsü 
olduğu enerji layihələrinin 
uğurlu icrası nəticəsində dün-
yanın enerji təhlükəsizliyinin 
təminatında artan roluna, regi-
onal əməkdaşlıqdan beynəlxalq 

əməkdaşlığa doğru atılan addım-
lara işıq salır: “Azərbaycan qazı 
yeni mənbədir və “Cənub Qaz 
Dəhlizi” yeni enerji damarıdır. 
Avropanın enerji xəritəsini 
yenidən tərtib edən layihədir.”

SOCAR-ın prezidenti, 
Milli Məclisin deputatı Rövnəq 
Abdullayevin “SOCAR öz inki-
şafının yeni mərhələsinə qədəm 
qoyur” sərlövhəli yazısında 
Azərbaycanın enerji sektorunda 
qazandığı uğurlar təhlil edilərək, 
vurğulanır ki, dövlətimizin baş-
çısı İlham Əliyevin uzaqgörən 
strateji kursu və qarşımızda 
qoyduğu vəzifələr SOCAR-ı 
qlobal brend səviyyəsinə 
qədər yüksəltdi. Bu uğurlar, 
eyni zamanda, Azərbaycan 
neftçilərinin fədakar əməyindən, 
zəngin təcrübəsindən və 
peşəkarlığından qaynaqlanır. 
SOCAR və Azərbaycan üçün 
taleyüklü olan cari ildə əsas 
layihələrin tamamlanması in-
kişafın son nöqtəsi deyil, məhz 
dönüş nöqtəsidir ki, qarşıda yeni 
üfüqlər açır və yeni çağırış-
lar gətirir. Odur ki, əvvəlki 
layihələr hələ tamamlanma-
mış yeni layihələrin təməlini 
qoymaq SOCAR-ın qarşısında 
duran ən mühüm vəzifədir.

Məqalədə qeyd edilir ki, 
müstəqiliyimizin ilk illərində 
SOCAR-ın qarşısında duran 
əsas vəzifələri ölkə iqtisadiyya-
tının dirçəlməsi, bu məqsədlə 

neft hasilatını artırmaq və 
dənizin dərinsulu hissəsində 
yeni yataqların işlənməsi üçün 
xaricdən investisiya və  texno-
logiyalar cəlb etmək idisə, artıq 
hədəflər dəyişib. SOCAR indi 
daxili imkanları hesabına müasir 
dərin dəniz özülləri inşa edir, 
quraşdırır, istismar edir, dənizin 
böyük dərinliklərində qazma 
işlərini yerinə yetirir, ən müasir 
standartlar səviyyəsində sənaye 
müəssisələri qurur, böyük 
transmilli layihələrdə operator 
qismində iştirak edir, xarici 
bazarlara sərmayə yatırır.

SOCAR-ın birinci vitse-
prezidenti, akademik Xoşbəxt 
Yusifzadənin “Azərbaycanın 
neft və qaz strategiyası: 
genişlənən üfüqlər” sərlövhəli 
yazısında isə qeyd edilir ki, 
ulu öndər Heydər Əliyevin 
qısa müddətdə işləyib hazır-
ladığı neft və qaz strategiyası 
müstəqilliyimizin ilk illərində 
Azərbaycanın yaşadığı iqtisadi 
böhranın aradan qaldırılmasın-
da lokomotiv rolunu  oynadı. 
Xarici ölkələrin məşhur neft 
şirkətləri ilə 1994-cü ilin 
martında Bakıda başlanmış, 
may ayında İstanbulda və 
iyulun 21-dən sentyabrın 4-dək 
Amerika Birləşmiş Ştatlarının 
Hyüston şəhərində davam etdi-
rilmiş gərgin danışıqlar həmin 
il sentyabrın 20-də Bakıda  
“Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və 
“Günəşli” yatağının dərinsulu 
hissəsinin birgə işlənməsi və 
Hasilatın Pay Bölgüsü haq-
qında, sonralar dünyanın neft 
ictimaiyyəti və mediasının 
haqlı olaraq “Əsrin müqaviləsi” 
adlandırdığı məşhur sazişlə 
nəticələndi.

Yazıda “Əsrin 
müqaviləsi”nin imzalanma-
sından ötən dövr ərzində 
əldə olunan uğurlara, həyata 
keçirilən layihələrə bir daha 
diqqət yönəldilərək, ötən ilin 
sentyabrında  “Azəri-Çıraq-
Günəşli” yataqlarının  birgə 
işlənməsinə dair 1994-cü ildə 30 
il müddətinə bağlanmış sazişin, 
yəni “Əsrin müqaviləsi”nin 
vaxtının uzadılması haqqında 
müqavilənin imzalanmasından 
geniş bəhs edilir. Vurğulanır ki, 
yeni müqavilədə Azərbaycan 
üçün olduqca sərfəli şərtlər 
müəyyən edilib. 2050-ci ilədək 
AÇG-dən daha 500 milyon tona 
qədər neft hasil ediləcək və o 
vaxtadək bu yataqlara indiyədək 
qoyulduğu qədər, yəni daha 43 
milyard dollar sərmayə qoyu-
lacaq.

Xüsusi buraxılışda SOCAR-
ın ayrı-ayrı sahələrdə tətbiq 
etdiyi yeniliklər, təcrübələr, 
qazandığı uğurlar ətraflı şəkildə 
ictimaiyyətə çatdırılır. “Kor-
porativ idarəetmə prinsiplərinə 
xüsusi önəm verilir”, “Qabaqcıl 
texnologiya və  idarəetmənin 
tətbiqində yeniliklər”, “SO-
CAR istiqrazları: təkrar bazar 

əməliyyatlarının həcmi 160 
milyon ABŞ dollarını ötüb”, 
“Milliləşdirmə siyasəti: Əmin 
addımlarla qarşıdakı  hədəfə 
doğru”, “SOCAR  xaric 
ölkələrdəki  fəaliyyətini uğurla 
davam etdirir”, “Neft-qaz  
sənayesinə sərmayə qoyuluşu 
100  milyard ABŞ dolları-
na yaxınlaşır”, “SOCAR-ın 
təsisçiliyi ilə  yaradılan 
müəssisələrin fəaliyyəti neft və  
qaz sənayesinin əksər sahələrini 
əhatə edir”, “Neft-qaz emalı: 
keyfiyyət  yüksəlir”, “STAR” 
NEZ, Karbamid Zavodu və 
“SOCAR Polymer”: milli 
sərvətimizə  əlavə dəyər”, 
“Strateji inkişaf layihələri 
gələcək üçün təminatdır”, 
“Xəzər hövzəsindəki yeni ya-
taqlar gələcək perspektivlərdən 
xəbər verir”, “Yenidənqurma 
və modernizasiya: keyfiyyət 
göstəriciləri yüksəlir”, 
“Yeni texnologiyalar, yeni 
əməkdaşlığa açılan imkan-
lar”, “Nəqliyyat sisteminin 
stimullaşdırılması  günün əsas 
tələblərindəndir”, “Neftçilərin 
mənzil şəraitinin yaxşılaşdırıl-
ması  sosial məsuliyyətin tərkib 
hissəsidir”, “Yüksək səviyyəli 
iş şəraiti, uğurlu istehsalat 
göstəriciləri”, “Sağlamlığın 
təminatı uğurlar üçün əsasdır”, 
“Müasir dövrün tələblərinə 
cavab verən yüksək ixtisaslı  
fəhlə kadrlar hazırlanır”, “İnsan 
kapitalının idarə edilməsində 
beynəlxalq təcrübə”, “Neft-qaz 
sektorunda İKT-nin inkişafı 
prioritet sahələrdəndir”, “Bakı 
Ali Neft Məktəbi təhsildə 
yeni rekordlara imza atır”, 
“Qarşıdakı hədəf: ölkə üzrə 
qazlaşdırma 95 faizə çatdırıl-
malı”, “Ekologiya sahəsində  
beynəlxalq əməkdaşlıq və  
qazanılan uğurlar”, “Lay suları 
və tullantıların idarə edilməsi, 
torpaqların təmizlənməsi, eko-
loji monitorinqlər”, “Ekologi-
yanın və təbiətin  mühafizəsinə 
böyük dəstək”, “Geoloqların 
əsas vəzifəsi: yeni sahələri 
öyrənmək, perspektivliliyi və 
riskləri qiymətləndirmək və 
qazmaya hazırlamaq”, “Yataq-
ların səmərəli işlənməsi üçün 
müasir geoloji və hidrodinamik 
modellərdən istifadə olunur”, 
“İstehsal sahələrinin fasiləsiz is-
tismarı cari  və əsaslı təmir tələb 
edir”, “Asudə vaxtın təşkili, 
aztəminatlı ailələrə dəstək”, 
“Neftin qiymətinin  artmasında  
müsbət dinamikanı şərtləndirən 
amillər”, “Neft  məhsullarının 
ixracı artıb”, “SOCAR-ın 
reytinq proqnozu stabil inkişaf 
edir”, “Əsrin müqaviləsi”ndən 
başlanan yolun uğurları”, “Qaz-
mada tətbiq edilən  müasir tex-
nologiyalar, əldə olunan yüksək 
göstəricilər” sərlövhəli  yazılar 
Neftçilər Günü ilə bağlı son bir 
ildə görülən işlərin qısa hesaba-
tını və növbəti ilin hədəflərini 
açıqlayan dəyərli materiallardır.

“Opinion Internationale”: Dağlıq Qarabağ 
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portalında “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll 
edilməsinin vaxtıdır” adlı məqalə yayılıb.

Məqalədə Azərbaycanın de-
mokratik institutların və düşüncə 
tərzinin mövcud olduğu, davamlı 
inkişaf edən ölkə olduğu vurğu-
lanır. Azərbaycanda müxtəlif dini 
konfessiyaların və millətlərin 
nümayəndələrinə bərabər imkan-
lar yaradıldığı və onların bütün 
hüquqlardan yararlandığı diqqətə 
çatdırılır. 

Bildirilir ki, Azərbaycanı 
daha çox narahat edən Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi ilə bağ-
lı beynəlxalq hüquqa riayət 
edilməməsidir. Beynəlxalq 
hüquq Azərbaycanın tərəfindədir, 
beynəlxalq qətnamələrdə 
Azərbaycanın tarixi ərazılərinin 
işğalı dəfələrlə pislənilib. 

Qeyd edilir ki, yüzilliklər 
ərzində müxtəlif regionlardan 
köçürülmələr nəticəsində etnik 
disbalansa məruz qalan və məhz 
buna görə əhalisinin əksəriyyətini 
ermənilər təşkil edən Dağlıq 
Qarabağda Ermənistanın dəstəyi 
ilə separatçı rejim fəaliyyət 
göstərsə də, bu ərazilər beynəlxalq 
səviyyədə Azərbaycanın ayrılmaz 
tərkib hissəsi kimi tanınır. BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının 822 
(1993), 853 (1993), 874 (1993) və 
884 (1993) saylı qətnamələrində 
və BMT Baş Assambleyasının 
62/243 (2008) saylı qətnaməsində 
Ermənistanın işğalçı qoşunlarının 
Azərbaycan ərazilərindən dərhal, 
tam və qeyd-şərtsiz çıxması tələb 

edilir. Ancaq bu qətnamələr hələ 
də tətbiq edilməyib. 

Məqalədə bildirilir ki, 
Azərbaycanın təkcə Dağlıq Qara-
bağ regionu deyil, həmçinin onun 
ətrafındakı 7 rayon da işğala məruz 

qalıb. İşğal altında olan ərazilərdə 
etnik təmizləmə aparılıb. 

Vurğulanır ki, münaqişənin 
həlli üçün ATƏT-in Minsk qru-
punun vasitəçiliyi ilə danışıqlar 
aparılsa da, irəliləyiş yoxdur və 
Azərbaycan əraziləri Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin işğalı altında 
qalmaqda davam edir. Beynəlxalq 
hüquq normalarının pozulması 
regional təhlükəsizlik və sabitlik 
üçün təhdid yaradır. Azərbaycanın 
işğal olunmuş ərazilərindən 
didərgin salınmış əhalinin öz 
doğma evlərinə qayıtması kimi 
ayrılmaz hüququ bu müddət 
ərzində tapdalanır. 

Şəhla AĞALAROVA 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri
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